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 2 (90) هدي النيب يف رمضان

أشرف األنبياء والصالة والسالم على  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 :وبعد أيها اإلخوة المستمعون الكرام ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والمرسلين

بكم إلى هذا اللقاء ضمن هذا البرنامج في  وسهالا  وأهالا  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
في رمضان ونرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ  -صلى هللا عليه وسلم-هدي النبي 

 وسهالا  الدكتور عبد الكريم بن عبد هللا الخضير وفقه هللا فحياكم هللا الشيخ عبد الكريم وأهالا 
 وبكم معنا.

 حياكم هللا وبارك فيكم.
حول فضل القرآن الكريم وتالوته  المستمعون الكرام كان الحديث وال يزال موصوالا أيها اإلخوة 

وبقيت  ،في ذلك -صلى هللا عليه وسلم-في هذا الشهر العظيم شهر رمضان وعن هدي النبي 
مسألة نعرضها على فضيلة الشيخ في هذه الحلقة حول مفاضلة بين االشتغال بالحفظ حفظ 

ه وختمه في هذا الشهر فضيلة الشيخ أيهما أولى لتالي القرآن القرآن الكريم وبين تالوت
 وحافظه؟

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعل آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين:

ال شك أن حفظ القرآن أمر في غاية األهمية بالنسبة للمسلم ال سيما من ينتسب إلى طلب العلم 
وجاء في وصف هذه األمة   ٩٤العنكبوت:  ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ    گ گ ژوتعليمه 

 ڦ ڦ ژ -جلَّ وعال-أناجيلهم في صدورهم فالحفظ أمر مهم وهو ميسر وهلل الحمد كما قال 

لكن في مثل هذه األوقات ينبغي للمسلم أن يغتنم وقته في   ٢٣القمر:  ژ ڄ ڄ  ڄ   ڦ ڦ
اإلكثار من قراءة القرآن واإلكثار إنما يتسنى له في القراءة المتتابعة من أوله إلى آخره بالنسبة 

القدر الذي يريد أن يحفظه ولو قال قائل أنه في  ..،لتحصيل أجر الحروف أكثر من ترديد ما
ألن  ؛ن القراءة وفي ليله ينبغي أن يستغل بالتدبر والترتيل والحفظنهار رمضان ينبغي أن يكثر م

 -عليه الصالة والسالم-يدارس فيها النبي  -عليه السالم-هذه تعني المدارسة التي كان جبريل 
ا للنهار يقرؤه قراءة ورتب له قدر ا من القرآن ا معين  فلو رتب اإلنسان لنفسه حزب   ،في ليالي رمضان
ى بالحسنيين مع ا ويتفهمه ويتدبره ويراجع عليه ما يشكل من كالم أهل العلم ألتيحفظه بالليل 
وعلى الصائم أن يحفظ صيامه بالمكث في  ،فنهار رمضان ينبغي أن يستغل  ي على على تقدير 

-المسجد ألنه هو الذي يحفظ عليه صيامه كما كان السلف يفعلون ولذا يقول ابن عبد القوي 
 :-رحمه هللا

م قمرررررررررت فيررررررررره وحليرررررررررة               وخيرررررررررر مقرررررررررا
. 

تحليتهررررررررررررا ذكررررررررررررر اإللرررررررررررره بمسررررررررررررجد               
. 

 والقرآن أفضل األذكار ال شك.
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

هررررررررررررو الررررررررررررذي مررررررررررررن قررررررررررررام يقرررررررررررررؤه               
. 

كأنمررررررررررا خاطررررررررررب الرررررررررررحمن بررررررررررالكلم               
. 

قراءة ا أن يحرص على اإلكثار من على كل حال ينبغي لطالب العلم أن يحرص وللمسلم عموم  
لكن قد يقول قائل أن القراءة المتتابعة ميسرة بالنسبة لي والتكرار  ،القرآن في هذا الشهر وفي غيره

والترتيل والتدبر والحفظ أمر صعب شاق علي ال شك أن هذا يخضع للعادة يخضع للعادة فمن 
معين في يحدد له ورد  ،وقت طويل يعني خالل مدة طويلة ..،اعتاد القراءة نظر وحدد له وقت

في يومه وليلته مثل هذا يصعب عليه أن يكرر لكن من تعّود التكرار وحاول أن أن يحفظ ويفهم 
كما أن القرآن كله وما يتعلق به ميسر كما قال  -إن شاء هللا تعالى-ويتدبر فهذا أمر ييسر عليه 

له لفتة  -رحمه هللا تعالى-ابن القيم   ٢٣القمر:  ژ ڄ ڄ  ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ژ -جلَّ وعال-
ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه  :يقول ،كأنها مرت في الحلقة الماضية
ن لم يحفظوه عن ظهر قلب ن لم يحفظوه عن ظهر قلب ،وا  وأما من حفظه ولم يفهمه ولم  ،وا 

ن أقام حروفه إقامة السهم ،يعمل بما فيه ثم ذكر أن الناس في هذا على أربع  ،فليس من أهله وا 
والثانية من عدم القرآن واإليمان والثالثة من أوتي  ،طبقات أهل القرآن واإليمان وهم أفضل الناس

ا بال قرآن ا ولم يؤت قرآنا قالوا فكما أن من أوتي إيمان  الرابعة من أوتي إيمان   ،اا ولم يؤت إيمان  قرآن  
 -عليه الصالة والسالم-ا بال قرآن مثله النبي إيمان   ..،قرآن ،ا بال إيمانأفضل ممن أوتي قرآن  

ا بال أفضل ممن أوتي قرآن   «مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن بالتمرة طعمها طيب وال ريح لها»
ا ا فكذلك من أوتي تدبر  إيمان مثل الريحانة ريحها طيب لكن طعمها مر فكذلك من أوتي تدبر  

صلى -قالوا وهذا هدي النبي  ،ن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بال تدبرا في التالوة أفضل مموفهم  
 ،فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها وقام بآية حتى الصباح -هللا عليه وسلم

كرر ويسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل ولما استمع إلى قراءة  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ک ک ک    ڑ ڑ         ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ژ: -جلَّ وعال-وله ابن مسعود حتى جاء إلى ق

وايستمع  ،-عليه الصالة والسالم-يقول التفت إليه فإذا عيناه تذرفان   ٩٤النساء:  ژ گ ک
ومن المؤسف أن  ،«ا من مزامير آل داودلقد أوتي مزمار  »لقراءة أبي موسى وتلذذ بها ثم قال: 

ومثل هذا أمره  ،وقد يقع في نية القارئ  ..،هذه ،بعض الناس يعتب على من يتأثر بالقرآن ويبكي
خطير الوقوع في النيات يقول أن هذا يتظاهر ويفعل ويترك ويتخشع أمام الناس اترك نيته إلى 

الناس أمر ينبغي  ربه هال شققت عن قلبه؟! على المسلم أن يفعل ما أمر به وال ينظر إلى نيات
هناك من عوام المسلمين من ال يحسن القراءة أمي ال يقرأ وال يكتب وال يقرأ القرآن مثل  ،التنبه له

هذا الحمد هلل البيوت مملوءة بمن يقرأ من الذكور واإلناث على مثل هذا أن أن يأتي إلى ولده أو 
يوم أو بعض آية هذا يعينه هللا إلى بنته فيقول اقرؤوا علي أو حفظوني من القرآن آية في كل 

أال ينظر إلى ا على قارئ القرآن أيض   ،سبحانه وتعالى على حفظ ما يستطيع ترديده بقية عمره
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يالحظ على بعض من يقرأ  ،نفسه نظرة إعجاب وينظر إلى غيره ممن ال يقرأ نظرة ازدراء واحتقار
ظر إليه ويلتفت إليه ازدراء حتى ا ينالقرآن إذا نظر إلى شخص وهو يخرج من باب المسجد مبكر  

 :-هللا رحمه–العجب فاحذره كما يقول الشيخ حافظ  ،العجب ،يخرج ذلك من باب المسجد
والعجرررب فاحرررذره إن العجرررب مجتررررف               

. 
أعمررررررال صرررررراحبه فرررررري سرررررريله العرررررررم               

. 

 ،العمل إذا أعجب اإلنسان بعملها هذا يوشك أن يحبط هذا خطير جد   ،سالمة والعافيةالنسأل هللا 
وكم من شخص ال يعمل لكنه يأسف على أال يعمل ولم يتمكن في أول عمره من من طلب العلم 
أو من قراءة القرآن شغله أمر المعيشة ثم في نهايته عمره يندم على ذلك قد يكون أفضل من 

سببه ومرده إلى  ،حرومبعض القراء نعم نعم ولذا يقول بعض السلف كم من نائم مرحوم وقائم م
لى ندم هذا  وهللا المستعان. ،هذا هذا هذا إلى عجب هذا وا 

ا هنا يعني مسألة بالنسبة للعوام فضيلة الشيخ أيضا  ،العفو والعافية -وجل عز  -نسأل هللا 
وكبار السن ممن ال يقرؤون القرآن الكريم هل لهم إن لم يجدوا من يقرأ عليهم من أبنائهم أو 

باألجهزة الجديدة مثل المسجالت ونحوها فيضع  هل لهم أن يأخذوا مثالا  ،من حولهمبنيهم أو 
ا هذا من أقول يعني هل من توجيه في هذا الصدد وأنه أيضا  السورة من القرآن فيستمع لها

 العمل الصالح الذي ينفع صاحبه.
ويستمع لقراءته كما فعل نعم الذي ال يقرأ القرآن بنفسه وال يتيسر له من يقرأ عليه القرآن مباشرة 

مع أبي موسى وابن مسعود وغيرهما مثل هذا ال مانع بل ينبغي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
ا من هذه اآلالت التي بواسطتها يسمع كالم هللا ويتدبر ويستمع ويتخشع وليحرص له أن يتخذ شيئ  

ة قراءة القارئ حسن الصوت ال والتأثر بالقراء ،على قراءة القارئ الذي يؤثر فيه الذي يؤثر فيه
وال يعني  ،تأثر بالقراءة من غيره -عليه الصالة والسالم-شك أنها تؤثر في قلب المسلم والنبي 

نما هو القرآن المؤدى بهذا الصوت ألن بعض الناس  ؛هذا أن المؤثر في هذا المسلم الصوت وا 
راءة زيد من الناس الذي صوته أقل يستشكل يقول إذا كان التأثر بالقرآن نفسه لماذا ال نتأثر بق

نقول ال التأثر بالقرآن المؤدى بهذا  ؟هل التأثر بالصوت أو بالقرآن ؟مستوى من صوت هذا
بدليل أن صاحب الصوت الحسن لو قرأ غير القرآن لما أثر مثل تأثيره بقراءة القرآن  ،الصوت

 «نا من لم يتغن بالقرآنليس م» «زينوا القرآن بأصواتكم»ولذا جاء األمر بتحسين الصوت 
ى بهذا الصوت فعلى المسلم الذي األمي الذي ال يقرأ عليه أن فالتأثير للقرآن المؤدّ  ..،وهكذا
ا ليثبت له ا ال سامع  وال يجد من يقرأ عليه لكن عليه أن ينشغل بهذه القراءة فيكون مستمع   ..،يتخذ

 األجر.
 تمع والسامع حفظكم هللا.فرق يا شيخ نختم بها هذه الحلقة الفرق بين المس
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

أما السامع هو الذي  ،نعم المستمع هو الذي يقصد االستماع وينتبه لما يسمع ينتبه لما يسمع
 منشغل.و يطرق سمعه الكالم ويسمع الصوت لكنه غافل عنه 

أحسن هللا إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب أيها اإلخوة المستمعون الكرام 
نتقدم في ختامها بالشكل الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد  ،إلى ختام هذه الحلقةبهذا نصل 

 عز  -ولكم أنتم أيها اإلخوة المستمعون الكرام نسأل هللا  ،الكريم بن عبد هللا الخضير وفقه هللا
نلقاكم بإذن هللا تعالى في الحلقة  ،أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه سميع مجيب -وجل
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ،لة وأنتم بخيرالمقب


